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Nummer 2, 03-10-2017
Belangrijke data oktober/november 2017:
4 oktober
- Start Kinderboekenweek
5 oktober
-Landelijke staking, school dicht!
10 oktober
- Lichtbrigade
11 oktober
- Griezel ontbijt
11 oktober
- Voorstelling Kinderboeken week (op school)
23 t/m 27 oktober
- Herfstvakantie
30 oktober
- Studiedag leraren
20 november
- Voortgangsgesprekken
Informatiemiddag:
Woensdag 27 september was de informatiemiddag, Helaas was de animo niet zo groot. De aanwezige ouders waren wel heel
enthousiast.
(Extra) Schooltuinen voor de hele school:
In de maand oktober gaan diverse groepen onder schooltijd naar de schooltuinen.
Op maandag 2-10 groep 8, dinsdag 3-10 groep 7/8, donderdag 12-10 groep 5, dinsdag 31-10
groep 1/2 A en 1/2 B en
woensdag 1-11 groep 1/2 C.
Herfstpad voor de kleutergroepen:
Hoera, we gaan weer het natuurpad lopen! We gaan met het openbaar vervoer naar de
schooltuinen om daar allerlei herfstspelletjes te doen.
Dinsdag 31 oktober gaan de groepen 1/2A en 1/2B. Woensdag 1 november gaat de groep 1/2 C.
Binnenkort hangt er op de deur van de groep een lijst waarop u uzelf kunt aanmelden als
begeleider.
Wij hebben er zin in!
Start Kinderboekenweek:
Woensdag 4 oktober wordt in alle klassen gestart met ‘Griezelontbijtjes’ ter opening van de
Kinderboekenweek. De school verzorgt het ontbijt.
Kunt u helpen van 8.30 tot 9.00 uur? Meldt u dan aan bij de leerkracht van uw kind.
Afsluiting Kinderboekenweek:
Op woensdag 11 oktober om 13.45 uur bent u van harte welkom in de klas van uw kind om het boek dat
de kinderen gemaakt hebben te komen bekijken. Van 13.45-14.00 uur zal de presentatie plaatsvinden.

Lichtbrigade, controle van de fiets:
Op 10 oktober doen wij weer mee met 'de lichtbrigade' actie van de ANWB.
We zijn op zoek naar handige ouders/opa's/oma's/ooms/tantes die ons op 10
oktober kunnen komen helpen?
Meldt u zich dan aan bij Rosa (moeder Pablo groep 8) of Joris (vader Simon groep
1/2C)

VVE De Bonkelaar:
*Telefoon 020-6314737
*Wij beginnen iedere dag graag gezamenlijk in de kring. Willen alle ouders de kinderen op tijd
binnen brengen. Zitten wij al in de kring dan graag op de gang wachten tot deze voorbij is.
*Het is fijn om te zien dat er steeds meer ouders een bakje met fruit meegeven. Wilt u er voor
zorgen dat het fruit geschild is en zou U zo vriendelijk willen zijn om het fruit uit de tas te halen en op
de tafel neer te leggen.
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* Er liggen nog veel tassen en jassen op de voorschool zonder de namen van de kinderen, het zoekt makkelijker wanneer hier
een naam in staat.
*Laura, Caroline, en Wietske zijn op Herhaling geweest voor EHBO (kinderen).
*Donderdag 5 oktober staken de leerkrachten van de basisschool, de kinderen van groep B mogen die dag in de ochtend
komen!
*Donderdag 5 oktober (aanstaande) is er ook een ouderavond voor de ouders. Deze is belangrijk en gaat over de veranderingen
die per 1 januari ’18 in gaan.
*Herfstvakantie zijn wij gesloten van 23 oktober t/m 27 oktober.
*Lijsah onze stagiaire is na de zomervakantie gestart en heeft het naar haar zin. De kinderen kunnen het goed met haar vinden
en voelen zich op hun gemak.
*De familie foto’s worden goed ontvangen door de peuters, zij benoemen de familieleden en zijn enthousiast! Ook de
stambomen die door de ouders zijn gemaakt (expositie) zijn heel mooi geworden.
Fijn dat de ouders hun betrokkenheid tonen, bedankt hiervoor!
*Vrijdag 13 oktober sluiten we het thema ‘’Ik en mijn familie’’ af. Maandag 16 oktober beginnen we met ons nieuwe thema ‘’De
Bakker’’. Er is dan weer een Ouder bijeenkomst voor de ouders.
*Maandag 30 oktober heeft de basisschool een studiedag. Wij zijn open. We willen wij graag weten welke kinderen er komen
(broertjes/ zusjes). Wilt u dit zo snel mogelijk invullen op de lijst.

Hoera, wij zijn jarig geweest of zijn jarig in de maand oktober:
4 Jim Versteijne (2007) unIQ 7/8
5 Artina Pingol VVE
10 Dustin Mathijssen (2007) 7
11 Jaydey Heeren (2010) 3
12 Yasmine Imourig (2007) 7
14 Jovay Said VVE
14 Ismail Ivanov (2009) 4
15 Lena Kooijman (2009) unIQ 5/6
18 Isabella Škoric (2011) 1/2 A
19 Nicia Zweers (2006) unIQ 7/8
21 Aya Tlidi (2006) 8
21 Churqualitto Zomer (2011) 3
22 Jerremy Gijswijt (2010) 3
24 Libaz Kalaydzhieva (2007) 6
24 Dylan Koers (2006) 8
24 Romero Mendes (2010) 3
24 Ryo Setya Kusuma (2007) unIQ 7/8
24 Hajar Amattach VVE
29 Cherjermilya Zomer (2008) 6
31 Kristinka Singh (2011) 1/2 A
31 Stefan Skoric VVE
Namens alle meesters en juffen van De Bonkelaar van harte gefeliciteerd. We wensen je een feestelijke dag en nog vele gezonde
jaren toe.

Extra Bijlage:
1. Flyer m.b.t. lichtbrigade
2. Brief inzake ‘behoeften onderzoek naar onderwijs voor 4-14 jarigen’

Verschijningsdatum nieuwsbrief:
De nieuwsbrief verschijnt 1x per maand. Het streven is om dit op iedere eerste maandag van de maand te doen. Voor zover dit
uit komt met vakantie en vrije dagen.
Nummer 3 kunt u verwachten op maandag 6 november.

